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ويقدرالدليل بصحة املرأة باعتبارها جزًءا هاًما يضمن صحة جميع 

العامل وتعزيز املساواة بني الجنسني. ويطلب منك الدليل أن تتوىل 

بنفسك مسئولية عملية التغيري.

كام يطلب منك الدليل أن تفكر بشكل مختلف يف دور اإلدارة يف 

الصحة، مبا يف ذلك:

1. يجب أن تنظر إىل موظفي الصحة يف مؤسستك بوصفهم موارد 

استراتيجية تساهم يف إنتاجية املصنع، بدًل من اعتبارهم موارد ضائعة،

2. استخدم نهج “التحسين المستمر” يف عملياتك الصحية، بدل من 

نهج “المتثال”،

3. قم بإدارة العملية الصحية مثل سائر العمليات التجارية يف مصنعك، 

ووضع األهداف ومؤرشات األداء الرئيسية الخاصة بها.

ويهدف هذا الدليل إىل مساعدتك عىل تحقيق فوائد هامة ألعاملك من 

خالل تحسني صحة العامل والعامالت يف مؤسستك. وهذه الفوائد ل 

تظهر فجأة مثل السحر، وإمنا تظهر يف أماكن العمل التي تهتم بصورة 

جدية بالصحة العامة لعاملها باإلضافه إيل سالمتهم، باعتبارها فائدة 

إدارية ووظيفية. 

متثل السالمة والصحة املهنية أمرًا بالغ األهمية. وتضمن قواعد السالمة 

والصحة املهنية استخدام معدات السالمة، وتعزيز السالمة ضد الحريق 

وسالمة املباين، وتعزيز وسائل الحامية األساسية األخرى. عىل الرغم من 

ذلك، كثريًا ما يكون الرتكيز عىل السالمة ل يشمل الوسائل الالزمة 

لتحسني صحة العامل ورفاهتهم بشكل عام. فالصحة الجيدة والسالمة 

ل ينفصالن.

مقدمة
 العامل السليم أكثر سعادة وإنتاجية، وأداء المصانع 

يتحسن في وجود عمال أكثر صحة وسعادة

السؤال املهم هنا هو: كيف ميكنك تحسني صحة العامل والعامالت يف 

مؤسستك؟ واإلجابة باختصار هي: ينبغي إدارة موظفي الفريق 

الصحي، والخدمات واألنشطة الصحية يف املصنع بفاعلية.

تم تصميم هذا الدليل لتقديم اإلجابة الكاملة عىل هذا السؤال 

باإلضافة إىل مجموعة من التفسريات، واالقرتاحات العملية، واإلجراءات 

املحددة، مع أخذ الوضع التجاري يف العتبار. يأيت مع الدليل مجموعة 

من األدوات اإلدارية “اإلرشادية” الالزمة إلدارة العملية، مقسمة إىل 

وحدات ميكن استخدامها حسب الحاجة.

معظم املصانع ل تدير عملياتها الصحية بفاعلية. وميكن للمصانع التي 

تدير العملية الصحية جيًدا أن تتحسن كثريًا.

ل يخربك هذا الدليل مبا يتعني عليك القيام به يف املصنع، فهذا القرار 

قرارك. لتخاذ هذا القرار، عليك أن تحدد ما ييل:

• ما هي المؤشرات املقرتحة التي تنطبق عىل مصنعك،

• ما هي خطوات الإجراءات التي تناسبك،

• ما هي الموارد التي ميكنك أن تخصصها لتحسني األوضاع الصحية 

واملحافظة عليها.

تبدأ كل رشكة عملها من نقطة مختلفة، وذلك وفًقا لحجمها ومواردها 

وقدرات موظفيها وإدارتها الصحية.

يدعم هذا الدليل أهداف مبادرة رفاهة العامل التي أطلقها ليفي 

شرتاوس ورشكاه، خاصة فيام يتعلق بالصحة السليمة ورفاهة الأسرة. 
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ينقسم هذا الدليل إىل مثانية أقسام، تقدم األقسام األربعة األوىل الرشح 

األسايس، فيام تقدم األقسام األربعة األخرية إطار عمل الخدمات 

الصحية، وأنظمة اإلدارة، والقيادة املؤسسية:

القسم األول: دراسة الجدوى – يلخص هذا القسم الدليل عىل أن 

تحسني صحة العامل أمر مفيد للعمل من عدة زوايا ويستحق أن 

تستثمر فيه وقتك ومواردك.

القسم الثاين: األدوات واملنهج – يضع هذا القسم الخطوط العريضة 

لألدوات املتاحة واملنهج العام إلدارة العمليات الصحية يف مؤسستك، 

وتدعمها أدوات«كيف تقوم ب«.

القسم الثالث: املخاوف الشائعة واملفاهيم الخاطئة - يفرس هذا 

القسم أنواع املفاهيم الخاطئة التي تقف يف طريق اإلدارة الصحية 

الجيدة يف موقع العمل.

القسم الرابع: قدرات املمرضات يف منشأتك -يقدم هذا القسم طرق 

مختلفة لرؤية قدرات املمرضات يف منشأتك وكيفية تحقيق الستفادة 

الكاملة من مهاراتهن.

القسم الخامس: مؤرشات نظم إدارة الصحة -يفرس هذا القسم الدور 

املركزي للمديرين يف اإلرشاف عىل العاملني الصحيني والعيادة وتحسني 

قدراتهم.

القسم السادس: مؤرشات قيادات الرشكات يف مجال الصحة - يفرس 

هذا القسم أهمية املشاركة املستمرة لكبار قادة املصنع يف توصيل 

فكرة أن الصحة يف موقع العمل من أولويات العمل.

القسم السابع: مؤرشات العاملني الصحيني والخدمات واألنشطة 

الصحية - يرشح هذا القسم أهم قضايا تحسني جودة األداء الصحي 

للموظفني والعيادة.

القسم الثامن: خطوات العمل – يوضح هذا القسم الخطوات األولية 

الالزمة لتحقيق مكاسب رسيعة، ويؤكد عىل أهمية عملية التقييم 

الذايت والتخطيط للعمل لتحديد مؤرشات األداء الرئيسية يف مصنعك.

ميثل الدليل جزًءا من مجموعة من املواد التي تدعم تحسني الخدمات 

الصحية يف موقع العمل. وتشمل املواد األخرى ما ييل:

• بطاقة األداء للتقييم الذايت لتقديم املؤرشات املقرتحة التي ميكن 

دمجها يف مؤرشات األداء الرئيسية للرعاية الصحية يف املصنع.

• مجموعة أدوات »كيف تقوم ب« تقدم إرشادات تفصيلية للموظفني 

الذين ينفذون أنشطة صحية.

ستالحظ أن الدليل يويل اهتامًما كبريًا لدور نظم الإدارة وقيادة 

الشركات بالنسبة إىل تحسينات الخدمات الصحية وموظفيها. ويعود 

السبب وراء ذلك إىل أن التحسينات الصحية ل تستمر عادة دون 

ال املُقدم من قيادته. إرشاف إدارة املصنع والدعم الفعَّ

باإلضافة إىل ذلك، إذا كنت ترغب يف الحصول عىل عائد استثامرك يف 

مجال الصحة، ينبغي أن توجه اهتاممك إلدارة االستثامر بقدر 

اهتاممك بالعائد الذي ترغب يف الحصول عليه.

ميكنك الطالع عىل بطاقة األداء أدوات »كيف تقوم ب«من خالل الرابط التايل:

/ecalpkrow-eht-ta-htlaeh-gniganam/ecruoser/gro.licnuocpop.tcejorpecnedive//:ptth
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وتشري تقديرات األبحاث العاملية إىل أن كل دولر يتم استثامره يحقق 

حوايل 3 دولر من العائد. ووفقا للتقرير القتصادي العاملي لعام 2011 

حول الصحة يف موقع العمل:

»الصحة في موقع العمل يمكن أن تؤدي إلى تحقيق فوائد ضخمة. 

وقد أثبت تحليل تلوى حديث لجامعة هارفارد )تناول عدًدا من 

الرشكات األمريكية( أن هناك عائدا عىل االستثامر قدره 3.27 دوالر 

أمرييك لكل دولار يتم إنفاقه على برامج الصحة ... ويمكن تحقيق 

زيادة في الإنتاجية في مختلف البلدان.«

القسم1: دراسة جدوى لعملية الرعاية الصحية

أبحاث الصناعة

             
»بلغ معدل ترك العمل خلال العام الماضي حوالي 15%، ولكنه 

انخفض الى 3-4% هذا العام ]عند تنفيذ المشروع الصحي[ ...

أصبح لدى شباب العمال الآن الوعي اللازم لاتخاذ الاحتياطات 

المناسبة ]فيما يتعلق بالصحة الإنجابية[. لذا كان هذا مفيدًا للغاية 

بالنسبة إلى مصنعنا.«

مدير إنتاج، مصنع يف الصني 

 

تبدو دراسة الجدوى الخاصة بالخدمات والربامج الصحية املقدمة يف 

املصنع قوية للغاية. وقد تم تصميم التحسينات ومؤرشات األداء 

املقرتحة يف هذا الدليل ملساعدتك يف:

• تقديم االستثامرات الذكية يف الخدمات الصحية من حيث الوقت 

واملال،

• تحقيق االستفادة الفعالة من األفراد الذين تستعني بهم بالفعل 

يف عملية الصحة والسالمة،

• تحقيق فوائد تجارية وصحية مبارشة وغري مبارشة.

معظم مديري املصانع يودون أن يروا الدليل الذي يثبت قيمة 

الستثامر يف الصحة التي تعود عىل املصنع والعامل. ويعرض الجدول 1 

ملخًصا لجميع املزايا الصحية يف موقع العمل.

دليل دراسة الجدوى
يف البلدان ذات الدخل املرتفع واملتوسط واملنخفض، تحصل الرشكات 

التي تنرش »ثقافة الصحة« عىل عائد عىل الستثامر.

»إذا كان مديرو املصانع ل يقدرون قيمة تحسني العمل يف املصنع من أجل تعزيز رفاهة العامل، قد ل يستطيعون أن يستثمروا مواردهم 

استثامرا ذكيا. وقد يحد ذلك بالتايل من الفوائد التي يحصل عليها كل من العامل والخط األسايس للمصنع ....

»...ومن العوامل املؤثرة عىل رفاهة العامل وجود بيئة عمل آمنة، ورضا العامل عن مستويات األجور، وحصولهم عىل املرافق الصحية.«

موجز بحثي: تحسين نتائج الأعمال من خلال فهم ما يهم العمال، برنامج عمل أفضل )منظمة العمل الدولية / مؤسسة التمويل الدولية(

»ميكن أن تؤثر رفاهة العامل تأثريا كبريا عىل اإلنتاجية. وتشري األبحاث املستمرة يف املصانع التابعة لربنامج 

»عمل أفضل« إىل أن تحسني ظروف العمل يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية مام يؤدي إىل زيادة األرباح وتحسني فرص 

استمرار املصنع يف حالة حدوث انكامش اقتصادي ...

آراء من املصنع
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تحسني “األداء” واإلنتاجية التزام املوظفني بجودة العالج الطبي  استخدام اإلنفاق الحايل عىل الصحة
 عىل نحو أفضل، مبا يف ذلك العيادة

واملمرضات واملنتجات والخدمات

 توفري التكاليف والعائدات عىل
الستثامر

زيادة جذب العمل للموظفني ورفع 
معدلت الحتفاظ بهم - “صاحب 

العمل املفضل”

 تغريات إيجابية يف السلوك والحد
  من املخاطر

تحسني العالقة بني اإلدارة والعامل انخفاض معدلت الغياب، أو 
الحضور السلبي )التواجد يف مكان 

العمل دون عمل(

 تحسني صحة العامالت من خالل  زيادة مشاركة العامل
 تحسني النظافة الصحية أثناء الدورة

 الشهرية، وتحسني التغذية، وعدم
  اإلصابة بالجفاف، وتنظيم األرسة

 الحفاظ عىل املشرتين / تحسني
  العالقة مع املشرتين

انخفاض التكاليف الطبية

 زيادة المتثال لقواعد السالمة
   والصحة املهنية وقانون العمل

تحسني خدمات عامل املصانع  ارتفاع معنويات العامل وزيادة
رفاهتهم

 تقليل معدلت حدوث اإلعاقة
 قصرية األجل وتعويضات السالمة /

 العامل

 عالقات أفضل مع املجتمع وتحسني
  أداء املسئولية املجتمعية للرشكات

تحسني رفاهة العامل )عامل أصح 
وأكرث سعادة ونشاط(  

 زيادة مرونة الرشكة يف مواجهة
 النكامش القتصادي

الجدول 1 

من املمكن أن يساعد العامل الصحي النشط عىل تحقيق كل من 

الفوائد املبارشة وغري املبارشة عىل حد سواء. ويعرض الجدول 1 

جميع الفوائد التي شهدها مدراء املصانع وأماكن العمل األخرى من 

وراء استثامراتهم يف صحة عاملهم.

الفوائد املبارشة
توصلت الدراسات التي أجريت يف املصانع يف مرص وبنجالدش إىل أن 

هناك عائدات تبلغ حوايل 3 إىل 4 دوالر لكل دولر يتم استثامره يف 

رفع الوعي الصحي والخدمات الصحية ومن بني النتائج ما ييل: 

• تراجع معدالت ترك العمل

• تراجع معدالت الغياب عن العمل

ويتحقق جانب كبري من فائدة العمل من خالل الرتكيز عىل صحة 

املرأة يف موقع العمل. يف كثري من األحوال ل يدرك املدراء أهمية 

الوفاء بالحتياجات الصحية للمرأة. فعىل سبيل املثال، يف أحد مصانع 

بنجالديش:

• تراجعت معدالت الغياب املتعلقة بالدورة الشهرية من 75% إىل 

3% ، بعد أن أدى رفع الوعي الصحي إىل زيادة استخدام العامالت 

للحفاضات الصحية بدًل من قطع القامش غري النظيفة، مبا يف ذلك 

قطع القامش امللقاة عىل أرض املصنع.

• أدى نرش املعلومات املتعلقة بالحفاضات الصحية وكيفية التخلص 

منها إىل انخفاض تكاليف أعامل السباكة الشهرية التي كان يتم 

إنفاقها لتسليك أنابيب املصنع املسدودة بقطع القامش. 

النتائج الصحيةالنتائج املالية

النتائج غري املبارشةالنتائج املبارشة

 النتائج املتعلقة
بجودة الحياة واإلنتاجية
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 تتمثل يف زيادة مستوى مشاركة العامالت يف عمل املصنع وارتفاع
 معنوياتهن، وقد ساعد ذلك الرشكة عندما سعت ملعالجة بعض

املشكالت املستحكمة...”

 “وأشار مدير املوارد البرشية ]يف الرشكة ] إىل الفوائد التي تعود عىل
 العمل عندما ل تنشأ مطالبات جديدة متعلقة بالعجز الذي يصيب

املوظفني نتيجة لألمراض التي ميكن الوقاية منها خالل فرتة املرشوع”.

الفوائد غري املبارشة

 الفوائد غري املبارشة لها نفس األهمية مثل الفوائد املبارشة. ففي كثري
 من املصانع تجد عددا من املمرضات والعاملني الصحيني ولكن ل

يعملون بكامل طاقتهم.

 ويف بعض املصانع، تقيض املمرضات بعض الوقت خالل النهار دون أداء
أي عمل.

 تُعد العيادات وأماكن عمل موظفي الصحة هي األماكن الوحيدة يف
 املصنع التي يستطيع العامل أن يبقوا بها دون إنتاج – دون أن تبدي
 اإلدارة أي تحفظات! مام يعد مضيعة ألموال املصنع وخربات العاملني

الصحيني.

 وعىل الصعيد العاملي، كثريًا ما تظهر الفوائد املتعددة لألنشطة الصحية
 يف موقع العمل. عىل سبيل املثال، أشار تقرير مرشوع “هي” التابع
 ملبادرة املسئولية املجتمعية لألعامل )RSB( عن برنامجه الصحي يف

أحد املصانع املكسيكية يف مجال اإللكرتونيات إىل ما ييل:

 “وجدت رشكة هيوليت باكارد أن مشاركة مورديها... ساعدت عىل الحد
 من عدم المتثال بشكل كبري، وخاصة فيام يتعلق مبؤرشات الصحة
 والسالمة والتصال بالعاملني. ويعتقد املوردون أن أكرب فائدة كانت

لعمل ا موقع  يف  لصحة  ا رة  ا د إ ليل  د 7

             
تكاليف ]التحسينات الصحية[ منخفضة في المخطط العام.

»ننفق ملايين الروبيات على الأمن، وتجهيزات بيئة العمل، والتهوية 

الفعالة، وما إلى ذلك. لا يمكن حساب أي من هذه العناصر بسهولة 

وفقًا  لصافي العائد على الاستثمار، إلا أن هذه الجوانب جميعًا  

تؤدي إلى زيادة سعادة العمال. العامل السعيد عامل منتج، ولذلك 

فإن السبب التجاري ]للصحة[ قوي للغاية ومقنع.«

عضو منتدب، مصنع مالبس، باكستان

آراء من املصنع
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• برامج تثقيفية صحية واسعة النطاق، مبا يف ذلك تدريب العاملني 

ليكونوا متخصصني يف مجال التوعية الصحية، وتنظيم فعاليات 

صحية.

ومهام كان الوضع يف منشأتك، سوف تجد يف هذه املواد األفكار 

واألدوات العملية الالزمة لتحسني ما تقوم به بالفعل. ويركز هذا 

النهج عىل ثالثة مجالت للعمل والتحسني وهي:

1. نظم إدارة الصحة. وتتناول العمليات ومامرسات الرقابة التي 

تحتاجها لضامن استيفاء املعايري الصحية، ودعم العاملني الصحيني، 

وتحسني الجودة سنويًا.

2. القيادة املؤسسية. ويتناول إرشاك القيادات العليا ومواءمة أهدافك 

الصحية ومؤرشات األداء الرئيسية مع سياسات الرشكة العامة، ورسالتها، 

وقيمها، بحيث يتم دمج صحة العامل يف اسرتاتيجيات مصنعك.

3. الخدمات الصحية. ويتناول املامرسات األساسية لتشغيل عيادة 

املصنع أو املركز الصحي وضامن جودة الخدمات واألنشطة الصحية.

استخدم الدليل اإلرشادي واملنتجات املصاحبة بوصفها خارطة طريق 

للتحسني املستمر للصحة. وخالل استخدام هذه املواد، سوف تقابل 

إشارات لبعض املؤرشات املحددة يف بطاقة األداء تتصل بهذه املجالت 

الثالثة.

القسم2: األدوات والمناهج

يقدم الدليل نظرة عامة عىل اإلجراءات اإلدارية املقرتحة، وهو مصمم 

ملساعدتك عىل وضع اإلرشاف الكامل عىل الخدمات الصحية داخل نظم 

اإلدارة القامئة بالفعل.

ويأيت الدليل مع منتجني إضافيني يحتويان عىل املزيد من التفاصيل 

حول كيفية إدخال التحسينات عىل إدارة الصحة والخدمات الصحية يف 

موقع العمل:

1. بطاقة األداء، )باللغة العربية( وتحتوي عىل مؤرشات األداء التي 

ميكن أن تكون أساًسا للتقييم الذايت للخدمات الصحية وإدارة الصحة يف 

منشأتك، وكذلك لوضع مؤرشات األداء الرئيسية التي تنطبق عىل 

مصنعك؛

2. مجموعة أدوات »كيف تقوم ب«، وتوفر لك أدوات محددة لتنفيذ 

التحسينات.

تعكس كل هذه املنتجات أكرث من 10 أعوام من الخربة العملية 

والبحثية يف مجال يف الصحة يف موقع العمل، مبا يف ذلك خربة مصانع 

البيع التابعة لليفي شرتاوس ورشكاه.

تتعامل هذه املنتجات كذلك مع املامرسات الصحية العامة الجيدة 

وتعدلها لتالئم وضع املصنع. ول تكمن الفكرة يف تحويل عياداتك إىل 

مراكز صحية عامة،  بل يف تحسني ما تقوم به حاليًا.

وسوف تختلف مجموعة املوارد واألنشطة الصحية باختالف املصانع، 

وميكن أن يكون لدى املصانع ما ييل:

• طاقم صحي كبري من األطباء واملمرضات وعيادة كبرية تقدم 

العديد من الخدمات.

• ممرضة أو ممرضتان وغرفة صحية صغرية تقدم خدمات محدودة 

للغاية.

• عقود مع املنظامت الصحية الخارجية التي تقدم الخدمات 

الصحية املتنقلة يف املوقع، سواء بالنسبة إىل الخدمات العامة أو 

املتخصصة.

لعمل ا موقع  يف  لصحة  ا رة  ا د إ ليل  د 8
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والدعم، واإلرشاف املنتظم عىل أدوراهم داخل سياق المصنع؛ أي 

اإلدارة بعبارة أخرى.

استخدم هذا الدليل ملعرفة ما إذا كان املدير الذي عينته ملوظفيك 

الصحيني يؤدي دوًرا إداريًا فعاًل أم ل.

القسم3: المخاوف الشائعة والمفاهيم الخاطئة

             
»يصعب الاعتماد على البيانات لمعرفة الفرق بين المشرفين 

ورؤيتهم لأهمية الصحة. في الأسبوع الماضي، سألني مدير المصنع 

ورئيس مراقبة الجودة إذا كان من الممكن أن نستدعي طبيب 

العيون هذا الأسبوع لفحص عيون فريق مراقبة الجودة. كنت قبل 

ذلك أضطر إلى الدخول في معركة لإحضار الطبيب لأنهم كانوا 

يقولون أنه يعطل الإنتاج.«

نائب الرئيس لشئون االمتثال يتحدث عن مرشوع اإلدارة الصحية 

يف مصنع يف هايتي

آراء من املصنع
قد يكون لديك بعض املخاوف بشأن الحاجة إىل تحسني الخدمات 

الصحية يف املصنع. وفيام ييل بعض املخاوف التي أعرب عنها مديرو 

املصانع يف كثري من األحيان:

1. العاملون الصحيون يدركون جيًدا ما ينبغي عليهم القيام به. يف كثري 

من األحيان، تفرتض قيادات املصنع أن مجرد تعيني األطباء أو املمرضني 

كاٍف ليشعروا بأنهم أمتوا عملهم، وأن هؤلء العاملني الصحيني ل 

يحتاجون إىل إرشاف.

وهذا الرأي غير سليم، فاألطباء واملمرضات وغريهم من العاملني 

الصحيني يعملون كموظفني لديك )حتى وإن كنت قد تعاقدت معهم 

من خالل وكالة(، ومن ثم فهم بحاجة إىل الرقابة مثل أي موظف آخر 

ومثلام يتم إدارة األطباء واملمرضني يف عيادات الصحة العامة.

يف الواقع، ملوقع العمل وضع فريد يختلف عن وضع أي مرفق صحي 

عام أو خاص. وقد يحتاج العاملون الصحيون إىل المزيد من اإلرشاف 

والدعم للعمل بصورة أكرث نشاطا وفعالية يف املصنع.

وتشري األبحاث والخربات إىل أن املمرضات غالبًا ما يفتقرن إىل التدريب 

الالزم ألداء دورهن بشكل جيد يف املصنع، كام تظهر أنهم بحاجة إىل 

دعم نشط من إدارة املصنع.

2. نتوىل بالفعل إدارة العاملني الصحيني يف منشأتنا. قد يكون لديك 

بالفعل شخص تتمثل مهمته يف اإلرشاف عىل العاملني الصحيني. ولكن 

يف معظم الحالت، يؤدي هذا الشخص دوًرا محدوًدا للغاية ول يجتمع 

مع العاملني الصحيني إل عند حدوث مشكلة.

ال تتوقع من هذا الشخص أن يشارك بشكل فعال مع األطباء واملمرضني 

وغريهم من العاملني الصحيني لضامن تطبيق املامرسات الجيدة، 

وتحديد األهداف، وتقديم الدعم، واملساءلة. فالعاملون الصحيون يف 

منشأتك، من أطباء وممرضني وغريهم يحتاجون إىل التوجيه الفعال، 

أبحاث الصناعة
»عىل الرغم من احرتام العامل الشديد 

للممرضات، ل تقدم معظمهن املستوى 
املطلوب من رعاية املرىض ول تؤدين 

كامل مسئولياتهن يف إدارة العيادة.

ومل تذكر املمرضات اللوايت حصلن عىل مؤهل طبي فقط )%40( 
أنهن حصلن عىل أي تدريب رسمي عىل مهارات التشخيص، 

والعالج، واملشورة، والتحويل ؛ وهي الخدمات التي يتعني عليهن 
تقدميها بانتظام. ويدل ذلك عىل أن املمرضات لن يتمكنَّ من 
الستجابة لالحتياجات الصحية لعامل املصانع بصورة كاملة.«

تقديم الرعاية الصحية في مصانع RMG في بنجلاديش: ما 
هي الفرص المفقودة؟ تقرير مقدم من املسئولية املجتمعية 

لعمل ا موقع  يف  لصحة  ا رة  ا د إ ليل  د 9
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آلخر، لتقييم وتحسني املهارات الرسيرية وإجراءات موظفي الصحة.

4-ميكن للعامالت أن يذهنب إىل املرافق الصحية خارج املصنع. قد 

يكون هناك العديد من العيادات الصحية الخارجية والصيدليات، ولكن 

هذا ل يعني أن املرأة قادرة عىل استخدامها. ويتعني عىل املدراء أن 

يفهموا أن الحتياجات الصحية للمرأة تختلف كثريًا عن احتياجات 

الرجل.

وهناك العديد من الحواجز التي تحول دون استخدام المرأة للخدمات 

الصحية، ومنها:

• الواجبات املنزلية بعد انتهاء يوم العمل

• املسافة إىل العيادات والتكاليف

• املعتقدات الثقافية والخرافات

• عدم معرفتهم بخدمات الجودة

• املخاوف املتعلقة باملعلومات الشخصية الحساسة

تُعنى املصانع بالحتياجات الصحية الخاصة والشخصية للعامالت 

ألسباب جيدة تتعلق باألعامل.

5- يجب أن يكون الطبيب مسئواًل عن العمليات الصحية. ميثل األطباء 

مورًدا مهاًم للغاية، فاألطباء املتواجدون يف املوقع يقدمون الرعاية 

األساسية للمرىض. ومع ذلك، يكون األطباء يف كثري من الحالت غري 

متفرغني ول يتواجدون يف املصنع سوى لفرتة محددة من اليوم. ويف 

جميع الحالت تقريبًا، يكون وقتهم محدوًدا جًدا ويركزون عىل املرىض.

نادُرا ما يكون لدى األطباء الوقت - أو التدريب - الالزم إلدارة العيادة 

أو العاملني الصحيني. وقد يتولون اإلرشاف الرسيري عىل املمرضني 

املرتبطني بتقدم خدمات رعاية محددة للمرىض.

ميكن لألطباء إعطاء التوجيه والدعم القيم ملساعدتك يف اإلرشاف عىل 

الخدمات الصحية.

ولكن يجب ألا تتوقع من الأطباء أن يتحملوا مسئولية إدارة العيادة 

والوظائف الصحية بالكامل، أو حتى أي جزء منها.

أبحاث الصناعة
قالت املشاركات يف مجموعة النقاش 

أنهن يشعرن بالحرج عند رشاء 
الحفاضات الصحية من معظم املتاجر، 
حيث أن أصحاب املتاجر دامئًا ما يكونون من الرجال. وأضافت 
إحداهن: »مل يكن لدينا حفاضات صحية يف املصنع ]قبل ذلك[. 

وإذا فاجأت الدورة الشهرية أي فتاة، مل يكن هناك أي يشء متاح. 
أما اآلن، فقد أصبح من املمكن الحصول عىل الحفاضات الصحية 

من العيادة، وهو أمر جيد جًدا بالنسبة لنا.«

دراسة العائد عىل االستثامر، مصنع يف باكستان

3- ال ميكننا إدارة العاملني الصحيني ألننا لسنا خرباء يف مجال الصحة. 

قد تظن أن مدراء األعامل ليسوا خرباء صحيني، فهم غري مهيئني 

لإلرشاف عىل موظفيهم الصحيني. هذا أمر مفهوم، ولكنه غري صحيح.

إذا كنت ل تعرف أي يشء عن الصحة، فكيف سيمكنك إدارتها؟ لنوضح 

املجالت التي ميكنك أو ل ميكنك إدارتها، وهي:

• ال ميكنك اإلرشاف عىل الرعاية الطبية واملهارات الرسيرية أو 

تقييمها. وهذا يعني أنك ل تستطيع تحديد ما إذا كان الطبيب أو 

املمرضة أو غريهم من املوظفني يحقنون املرىض بطريقة صحيحة، أو 

يشخصون املرض بدقة، أو يقدمون إىل املرىض املعلومات الصحيحة، 

أو يطبقون الطرق الرسيرية الصحيحة. ويتطلب ذلك الحصول عىل 

مساعدة تقنية من متخصص صحي خارجي.

• ميكنك إدارة مجموعة واسعة من األنشطة، واملامرسات، 

واألهداف املتعلقة بالرعاية الطبية والتثقيف الصحي التي تؤدي 

إىل تحسن الخدمات الصحية.

سوف تعطيك مؤرشات بطاقات األداء للخدمات الصحية قامئة بالبنود 

التي ينبغي أن ترشف عليها. ول تتطلب إدارة الصحة الكثري من الخربة 

الفنية واملهارات اإلرشافية، مثلها مثل الوظائف األخرى. و مبرور الوقت، 

ميكنك أن تؤدي دوًرا حاسام يف تحسني الخدمات الصحية.

وميكنك، بل وينبغي عليك، أن تأيت بخرباء الصحة من الخارج، من وقت 
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وميكن ألنشطة املمرضات أن تساعد عىل بناء الثقة وأن تشري إىل أن 
اإلدارة تهتم برفاهة العامل. وينطبق هذا بشكل خاص إذا كانت القوة 
العاملة لديك بها عدد كبري من النساء ، حيث أن طاقم التمريض غالبًا 

ما يكون من النساء.

يف املصانع التي تسند للممرضات مسئوليات واضحة وتقدم لهن 
الدعم، ميكن أن يؤدين أدواًرا إدارية مهمة.

ميكن للممرضات يف املصانع يف جميع أنحاء العامل أن يؤدين األدوار 
التالية:

• اإلرشاف عىل العاملني الصحيني وضامن استخدام أفضل املامرسات 
والربوتوكولت الرسيرية.

• تنظيم مواعيد املرىض ونظام الدخول يف العيادة.
• وضع وتنفيذ برامج تعزيز الصحة والتعليم يف موقع العمل.

 

القسم4:  القدرات الكاملة للممرضات

             
»لقد غيرت الممرضات المواقف والأدوار. كانت الممرضة تصل 
إلى المصنع وتجلس في العيادة في انتظار وصول العاملات. أما 
الآن، فهي التي تذهب إلى العاملات في أماكن العمل وتتحدث 

معهن. وإذا لاحظت الممرضة أي مظاهر تعب على العاملة تكلمها 
مباشرة، بينما كانت في الماضي لا تأتي بأي رد فعل.«

مدير االمتثال، مصنع مالبس مرصي 

آراء من املصنع

تُعد املمرضات العامالت يف مصنعك من أهم األصول التي متتلكها 
وتساعدك عىل تحسني صحة ورفاهة العامل.

فهن مورد اسرتاتيجي، وعليك التعامل معهن من هذا املنطلق.

لألسف، تهدر معظم املصانع هذا املورد، ول تعرتف بكامل قدرات 
املمرضات. ميكن للممرضات أن يؤدين دوًرا أكرب كثريًا يف مصنعك - إذا 

منحتهن الدعم اإلداري الذي يحتجن إليه.

فعىل أقل تقدير، ميكن للمرضات أداء األدوار التالية:

• تقديم الرعاية الوقائية للعامل، وتثقيفهم، وتعزيز السلوكيات 
الصحية السليمة.

• مناقشة املوضوعات الحساسة مع العاملني عىل انفراد يف العيادة، 
مثل موضوعات النظافة الصحية خالل الدورة الشهرية، والصحة 

اإلنجابية، وتنظيم األرسة. وميكن للممرضات أن يتحدثن إىل 
العامالت حول مسائل الصحة الشخصية التي ل يستطيع العاملون 

الصحيون يف بعض األحيان مناقشتها معهن.
• التجول يف املصنع عندما ل تكون مشغولة مع املرىض، والتحدث 

مع العامل واملرشفني عن السلوكيات الصحية البسيطة.
وغالبًا ما تحتل املمرضات موقًعا فريًدا يف املصنع، إذ أنهن ل ينتمني 

إىل اإلدارة أو العامل.

تعريف املمرض 
والطاقم الصحي

                            يشري مصطلح »املمرض« إىل العديد من 
أنواع العاملني يف مجال الرعاية الصحية يف املصانع. ويف بعض 
األحيان، ل يكون »املمرض« العامل يف املصنع حاصاًل عىل أي 
دبلومة أو قد يكون حاصاًل عىل تدريب محدود فقط بوصفه 

مساعد طبي أو مساعد صحي، إل أنه ل يزال يحمل لقب ممرض.

يشري مصطلح »العاملون الصحيون« إىل املوظفني الذين يؤدون 
دوًرا يف صحة وسالمة عامل املصنع. وتتكون هذه املجموعة يف 
األساس من أطباء، وممرضات، ومساعدين وعاملني طبيني، وقد 

يشمل أيًضا موظفني آخرين يعملون يف مجال الصحة والسالمة، 
مثل موظفي الرعاية الجتامعية، ومدريب الصحة والسالمة املهنية، 

وموظفي المتثال.
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أبحاث الصناعة
» املمرضات لديهن القدرة عىل تقديم 

مساهامت كبرية لتحسني صحة جامعات 
كبرية من ]العامل[ التي تعاين من نقص 

الخدمات، فضاًل عن الستفادة التي تعود 
عىل املصنع من خالل تقليل الغياب ومعدلت ترك العمل، 

وتحسني بيئة العمل ومعايري المتثال.

وميكن كذلك للممرضني الحاصلني عىل تدريب جيد أن يستكملوا 
املبادرات الصحية األخرى املسندة إىل املصنع، مثل حمالت تعزيز 

الصحة«.

تقديم الرعاية الصحية في مصانع GMR في بنجلاديش: ما هي 
الفرص المفقودة؟ تقرير مقدم من املسئولية املجتمعية لألعامل.

قصص من املصنع
نظمت املمرضات يف مصنع يف هاييتي »مسريات« منتظمة حول موضوعات صحية محددة، مثل 

األمراض املنقولة جنسيًا عىل سبيل املثال. وخالل هذه املسريات، كانت كل ممرضة تذهب إىل خط 
منفصل، وتجمع ثالثة إىل أربعة عامل، وتقوم بتوزيع النرشات، وإلقاء كلمة موجزة. تسأل املمرضات 

بعض األسئلة وتقدم للعامل الحلوى مقابل اإلجابات الصحيحة. كان العامل يندمجون يف هذه األنشطة بشكل كبري ويطرحوا الكثري 
من األسئلة. وبعد قضاء 5 دقائق مع كل مجموعة، تنتقل املمرضات إىل جزء آخر من القسم. وقد تعاون املرشفون معهم وقاموا 

بقراءة النرشات والتحدث إىل املمرضات. كان أداء املمرضات جيًدا ومفعم بالنشاط، وطرحوا أسئلة مناسبة.

• إدارة برامج تعليم األقران وتدريب املعلمني الصحيني للعاملني.
• إنشاء نظام إحالة املريض ومتابعته يف املصنع.

• جمع وتحليل بيانات العيادة لتحديد االحتياجات الصحية للعاملني 
وتقديم الخدمات.

• حل املشكالت.

تساعد هذه اإلجراءات كذلك عىل تحسني صحة العامل واإلنتاجية.

إذا كنت ترغب يف زيادة نشاط وفعالية املمرضات، ينبغي أن تدعم 
تنميتهن املهنية.

املكسب الرسيع والبسيط الذي يتمتع به جميع املمرضني تقريبًا هو أن 
تسمح لهم بالخروج من العيادة يف حالة عدم وجود مرىض والتجول بني 

العامل وتبادل الحديث معهم ومع املديرين.
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متاًما هيكل اإلنتاج وسائر مهام األعامل.

وتتناول بطاقة األداء ثالثة مجالت رئيسية لإلرشاف اإلداري مع 
املؤرشات املقرتحة:

 
1. عمليات اإلدارة

2. اإلرشاف عىل الخدمات الصحية
3. دمج الصحة يف عمليات مقر العمل

هذه املجالت اإلرشافية الثالثة هي األساس اإلداري لضامن تنفيذ 
املامرسات الصحية الجيدة املذكورة يف مؤرشات الخدمات الصحية، 

الواردة يف القسم السابع.

1. عمليات اإلدارة -املؤرشات الرئيسية

هناك ستة مؤرشات عىل بطاقة قياس األداء لضامن تأسيس هياكل 
وعمليات إدارة جيدة لخدماتك الصحية.

املؤرش األول هو تعيني مدير مسؤول عىل الجانب التجاري ليكون 
مسئول عن الصحة – واألنشطة املتعلقة بها. وسيكون هذا الشخص 

مسئوًل عن تطبيق املامرسات واملعايري الجيدة وقيادة التحسني 
املستمر.

وينبغي أن يكون لهذا املدير نائبًا أو مساعًدا للمساعدة عىل اإلرشاف، 
وضامن استمرارية األنشطة، واتخاذ القرارات يف حالة غياب املدير أو 

قيامه بإجازة ممتدة.

القسم5:   مؤشرات نظم إدارة الصحة

أبحاث الصناعة
»معظم عقود املمرضات ل تنص عىل 

تحملهن مسئولية األمور الصحية الشخصية 
للعامل: 40% من املمرضات الاليت أجريت 
معهن املقابالت ليس لديهن توصيف وظيفي. وعوًضا عن ذلك، 

غالبًا ما تقدم املمرضات خدمات اإلسعاف األولية والرعاية 
األساسية.«

تقديم الرعاية الصحية يف مصانع GMR يف بنجالديش: ما هي 
الفرص املفقودة؟ تقرير مقدم من املسئولية املجتمعية لألعامل.

إدارة العاملني الصحيني والعيادة تشبه إدارة وحدات اإلنتاج.

ينبغي عليك إدارة ما يقوم به فريق الصحة عىل أساس األداء. وللقيام 
بذلك، ينبغي الهتامم مبا ييل:

• تحديد األهداف واألولويات وإجراءات التشغيل؛
• تحديد األدوار واملسئوليات؛

• تتبع التقدم املحرز يف الخطط واألهداف والبيانات؛
• وضع ميزانية الوظائف الصحية؛

• ضامن املساءلة ومكافأة األداء الجيد؛
• توفري سبل التطوير املهني.

يجب إنشاء هيكل واضح إلدارة الصحة ألداء هذه الوظائف –مياثل 
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• وضع نظام رسمي للتوظيف. نظام التوظيف هو األسلوب األكرث 
فعالية لتحسني جودة عمل موظفي الصحة والخدمات الصحية. ينبغي 

تعيني موظفي الصحة )وفصلهم من العمل( عىل أساس املؤهالت 
وجودة األداء.

ل يحتاج األمر إىل أي خربة طبية لفحص وتوثيق املؤهالت، والتصال 
باملصادر، ومقابلة املرشحني للوظيفة.

وكثريًا ما يتم اختيار املمرضات وسائر عاميل الصحة يف املصنع من خالل 
العالقات الشخصية أو األرسية للموظفني.

ويساعدك النظام الرسمي عىل اختيار املمرضات الجديدات عىل أساس 
استعراض مؤهالتهم وفق معايري عادلة، وليس وفًقا لالتصالت 

الشخصية.

• وضع ميزانية مفصلة للخدمات الصحية. ينبغي التحقق من أن 
الخدمات الصحية واألنشطة ذات الصلة لها بند رسمي يف امليزانية 

اإلجاملية للمصنع.

ينبغي إنشاء ميزانية خدمات صحية أكرث تفصياًل لضامن وجود املوارد 
الالزمة لتلبية الحتياجات واألهداف الصحية الرئيسية: األدوية، واملواد 
التعليمية، وتدريب املمرضات، والرواتب، واملكافآت، وغريها من البنود 

الالزمة للتحسني املستمر.

وتساعد امليزانية اإلدارة عىل مقارنة املزايا التجارية املحتملة )انخفاض 
معدلت الغياب، وزيادة اإلنتاجية، وما إىل ذلك( بالتكاليف اإلجاملية، 

كام ميكنها أن تحفز املمرضات عىل استخدام املوارد املتاحة بحكمة.

• الحفاظ عىل تواصل منتظم مع اإلدارة العليا والقيادات فيام يتعلق 
بالصحة. عليك إبالغ مرشيف املصنع واإلدارة العليا باألنشطة الصحية 

والخطط والتقدم املحرز.

وينبغي أن يكون للمدير املسؤول موقع دائم يف جدول أعامل 
اجتامعات اإلدارة العليا والوسطى لإلبالغ عن األنشطة الصحية 

ومستوى األداء -مبا يتخطى اإلبالغ املطلوب عن السالمة واإلصابات.

وتوضح هذه اإلجراءات للعاملني الصحيني وموظفي املصنع أن وظيفة 
املمرضة وظيفة مهمة.

أبحاث الصناعة
»أضفى وجود العيادة الصحية يف 
املوقع مشاعر إيجابية حول إدارة 

املصنع ... لقد رأوا أن موظفي اإلدارة 
تعاملوا معهم بشكل ودي، ويهتمون بصحة العامل، 

ويشجعون العامل عىل الحصول عىل الخدمات الصحية من 
العيادة«.

تقرير العائد عىل االستثامر، مصنع يف بنجالديش

وبعد ذلك، تقرتح بطاقة األداء املؤرشات التالية: 

• إنشاء هيكل لرفع التقارير مع تحديد األدوار واملسئوليات املخصصة 
للممرضني. ويعني ذلك تحديد األدوار واملهام التي سيكون املمرضون 

أو مقدمو الخدمات الصحية اآلخرون مسئولني عنها.

ل يحدد هذا الهيكل أدوار املمرضني فحسب، بل عالقاتهم املهنية مع 
زمالئهم ومع اإلدارة.

إذا كان لديك أكرث من شخصني لإلرشاف عىل موظفي الصحة، يجب 
عليك النظر يف التسلسل الهرمي إلدارة عيادة املصنع. يف ھذه الحالة، 

ميكنك تعیین ممرض أول أو رئيس متريض لإلرشاف عىل عمل العاملني 
الصحيني.

امنح املمرضات سلطة واضحة إلدارة وظائف أو أنشطة محددة. حتى 
إذا كان لديك طبيب يدير العيادة، يجب أن يكون للممرضني دورهم 

ومسئولياتهم املحددة.

• وضع توصيف وظيفي رسمي. ينبغي أن يكون للممرضات توصيف 
وظيفي يحدد املسئوليات املوكلة إليهن. وينبغي أن يعكس التوصيف 

الوظيفي كذلك أهداف املصنع فيام يتعلق بالصحة واملامرسات الجيدة.

يجب أن يتضمن كل توصيف وظيفي للممرضة أهدافا شخصية 
للتطوير املهني ويتم مراجعتها وتحديثها كل عام.

يمثل التوصيف الوظيفي أداة أساسية لبناء قدرات ومهارات العاملين 
الصحيين.
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2. اإلرشاف عىل الخدمات الصحية واملوظفني -املؤرشات 
الرئيسية

مؤرشات بطاقة األداء الخمسة الخاصة باإلرشاف تهدف إىل مساعدتك 
عىل وضع العاملني الصحيني موضع املساءلة فيام يتعلق باألهداف 

واألنشطة الصحية للمصنع. وعىل نفس القدر من األهمية، تساعدك 
املؤرشات عىل توفري »اإلرشاف الداعم«.

ويعني اإلرشاف الداعم أنك تقدم للموظفني الدعم الالزم ملساعدتهم 
عىل النجاح يف وظائفهم. ويؤكد هذا الدعم عىل الحفاظ عىل التواصل 

املفتوح، وجهود بناء الفريق لرصد األداء بشكل مشرتك عىل أساس 
األهداف والبيانات املحددة، واملتابعة املنتظمة لضامن أداء املهام عىل 

نحو سليم.

وتشري بطاقة األداء إىل مؤرشات األداء التالية:

• عقد اجتامعات منتظمة ذات هيكل محدد. يجتمع معظم إدارة 
املصنع مع العاملني الصحيني مرة واحدة ربع سنويًا، أو عندما تكون 
هناك مشكالت. ول يكفي ذلك لتحقيق الإشراف الداعم والتحسين 

المستمر.

ونشجع عقد نوعني من الجتامعات مع املوظفني:

- اجتامعات داخلية للموظفني الصحيني فقط، بقيادة املمرضات كل 
أسبوع. تساعد هذه الجتامعات عىل بناء روح العمل الجامعي، كام 

أنه من املامرسات الجيدة األساسية التي تجمع املمرضني والعاملني 
الصحيني مًعا لستعراض األنشطة املخطط لها، وتقييم التقدم املحرز 

يف األهداف، وحل املشكالت، والستعداد ألسبوع العمل.

- اجتامعات موظفي اإلدارة الصحية. ينبغي أن يجتمع املدير 
املسؤول مع العاملني الصحيني بانتظام -يف البداية مرة واحدة 

أسبوعيًا )لتطوير مهارات الجتامع الفعالة، وبناء العالقات، ووضع 
نهج العمليات( عىل أل تقل الجتامعات عن مرة واحدة شهريًا.

وينبغي أن تكون هذه الجتامعات اجتامعات عمل تشاركية تركز عىل 
اتخاذ اإلجراءات، ومعالجة املشكالت، وضامن إحراز تقدم يف تحقيق 

األهداف.

وضع خطة تنفيذية صحية سنوية. متثل الخطة الصحية   •
السنوية أداة أساسية إلدارة املوظفني واألنشطة الصحية. وتحدد الخطة 

             
»لقد كانت الممرضتان الجديدتان رائعتان لأن توظيفهما جاء على 
أساس المؤهلات وليس لأن أيا منهما شقيقة أحدهم أو أخته أو ابن 

عمه أو أيا كان.«

»كانت لجنة التوظيف تتضمن العديد من أعضاء لجنة )الصحة 
والسلامة(، وأعضاء من فرق الإنتاج والجودة، وممثل عن العيادة. 
وقد شارك رئيس لجنة الصحة والسلامة في إجراء المقابلات مع 

المتقدمين. ويعد هذا الاتجاه مثيرًا للاهتمام لأن شخصًا ما لم 

يشارك فعلًا في عمليات الموارد البشرية يستطيع أن يرى الآن 
فائدة المقابلات في إجراء التوظيف الداخلي الخاص به.«

نائب املدير لالمتثال، مصنع يف هاييتي 
 

آراء من املصنع

أهدافك الصحية، واهداف املؤرشات الصحية القابلة للقياس، وتحدد 
املسئوليات، وتضع جدوًل زمنيًا ملتابعة التقدم املحرز.

يجب عىل املوظفني الصحيني أن يراقبوا أنشطة الخطة، سواء وحدهم 
أو مع املدير املسؤول.

تقييم األداء السنوي للعاملني الصحيني. وينبغي أن يقوم   •
املدير املسؤول مبراجعة األداء السنوي مع كل ممرضة وموظف صحة.

هذا الستعراض هو الوقت املناسب إلعادة النظر يف الوصف الوظيفي، 
واألداء، ومكافأة اإلنجازات، ومناقشة التحديات أو أوجه القصور، 

وتحديد مجالت التحسني أو التطوير للعام املقبل.

إذا كان لديك خطة صحية سنوية، ينبغي عليك كذلك مراجعة أداء 
املمرضات املتعلق مبهامهن املحددة لتحقيق األهداف. 

 
إذا كنت تعطي مكافآت للعاملين مقابل أدائهم، يجب عليك أن تفعل 

الشيء نفسه للعاملين الصحيين.

يف الوضع املثايل، يجب أن تستند التعويضات واملكافآت املقدمة 
ملوظفي الصحة إىل استعراض األداء. وميكنك مكافأة األداء الجيد من 

خالل ترقية املمرضني إىل وظائف أو مسئوليات إدارية جديدة.

باإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن يقوم موظفو الصحة باستعراض أدائهم 
الجامعي لتلبية الخطة السنوية وتطبيق املامرسات الجيدة. 
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ل تحتاج مشاركة املمرضات إىل الكثري من الوقت، ميكن عرض 
املقدمة األساسية ورشح الخدمات برسعة، إل أن هذا يوضح للعامل، 

الجدد والقدامى عىل حد سواء، أن الخدمات الصحية ترتبط بكافة 
أجزاء املصنع.

• جمع البيانات الصحية يف موقع العمل وإدخالها إىل بيانات 
املصنع ونظام التحليل. ميكن لبياناتك الصحية أن تعطيك معلومات 
مهمة )حول التوجهات الصحية، وزيارات املرىض، واستخدام األدوية، 

وما إىل ذلك( حول ما يجب القيام به لتحسني صحة العامل.

إل أن جمع املعلومات يجب أن يتم بدقة ثم تصبح ُمعدة لالستخدام 
– للتخطيط، والرصد، والتقييم الذايت، وإنتاجية األعامل، وحل 

املشكالت.

ومن املهم أن يقوم العاملون الصحيون بجمع املعلومات التي تشمل 
جنس العامل )إناث / ذكور( وسنهم. 

ميكنك استخدام هذه املعلومات لتحديد التجاهات، ليس لجميع 
العامل عموًما، بل لوضع اتجاهات محددة للسيدات والرجال والعامل 

األصغر سًنا وكبار السن.

مع تزايد خربتك، ميكنك مقارنة املعلومات الصحية مبعدلت الغياب عن 
العمل واإلنتاجية وغريها من البيانات التي يجمعها املصنع بالفعل.

آراء من املصنع
3. دمج الصحة يف عمليات املصنع -املؤرشات الرئيسية

تتناول املؤرشات السبعة يف بطاقة األداء الخاصة بـ«التكامل« ضامن 
ارتباط وظيفة الصحة بالكامل مع سائر وظائف املصنع.

فعىل سبيل املثال، ينبغي النظر إىل مؤرشات التحسني الصحي عىل أنها 
مرتبطة بجهود املصنع الرامية إىل المتثال للوائح السالمة والصحة 

املهنية، بدًل من كونها أنشطة غري ذات صلة.

وينطبق األمر نفسه عىل مواءمة الصحة مع السياسات التي تتناول )أ( 
العنف يف موقع العمل والتحرش والتهديدات و)ب( عملية التظلامت 

يف املصنع.

وتقرتح بطاقة األداء بعض املؤرشات اإلضافية، وهي:

• تطوير دور نشط للممرضات يف اللجان والنشاطات اإلدارية 
املتكررة في المصنع، بدءا من لجنة الصحة والسالمة.

يف كثري من األحيان، تحرض ممرضات املصنع اجتامعات لجنة الصحة 
والسالمة، ولكنهن ل يشاركن يف الحديث.

تجلس املمرضات يف الجتامع وتراقنب يف صمت، ألن هذه اللجان 
تركز عىل السالمة أكرث من تركيزها عىل الصحة. لكن املمرضات 

ميكن أن يطرحن القضايا الصحية للمناقشة.

واألهم من ذلك أن املمرضات لديهن رؤى فريدة فيام يختص 
باحتياجات العامل وميكنهن مشاركتها مع العامل واإلدارة.

• تحديد سائر الفرص املتاحة ملشاركة املمرضات، مثل برامج توجيه 
العاملني الجدد وبرامج التدريب. قد ل تكون هذه األنشطة 

مخصصة ملوضوعات الصحة تحديًدا، ولكنها متثل وقت مناسب 
للتحدث مع العامل حول الخدمات واألنشطة الصحية.

»لقد عزز التثقيف الصحي علاقاتي مع العمال عندما شاهدوني 

أؤدي دورًا آخر«.

ممرضة مصنع، مرص

رابط بطاقة األداء – منوذج املؤرشات 
6.3.2     يشارك موظفو 
الصحة يف جميع اللجان 

العاملية.

تشمل برامج   6.3.4
التوجيه والتدريب للعاملني 
الجدد مقدمة عن الخدمات 

الصحية.

تسعى اإلدارة إىل    6.3.5
الحصول عىل مدخالت 

رسمية من العامل وممثليهم 
لوضع الخطة الصحية 

السنوية.

يتم استعراض   6.3.7
البيانات الصحية، مصنفة 

حسب النوع والعمر، مرتني 
عىل األقل سنويًا.

لعمل ا موقع  يف  لصحة  ا رة  ا د إ ليل  د 16
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قصص من املصنع
أسند مصنع يف هاييتي إىل مدير املوارد البرشية مسئولية إدارة وتحسني الخدمات الصحية. وبدعم من 

القيادة العليا، قام مدير املوارد البرشية بدمج الصحة يف العمليات التجارية والجتامعات -واستخدم 
البيانات لدعم جهوده.

ويف اجتامع املدراء األسبوعي، شارك مدير املوارد البرشية بيانات عن معدلت الغياب يف شكل رسوم بيانية يتم تقدميها إىل كل 
مرشف. وأكد مدير املوارد البرشية ومدير اإلنتاج عىل أهمية التحدث مع العامل لفهم األسباب التي دفعتهم لطلب إجازة مرضية.

وىف وقت لحق من الجتامع اشتىك أحد مرشيف الخطوط من أن بعض العامل يتأخرون عن العمل بسبب التحدث مع املمرضات يف 
املشاكل الصحية. واشتىك مرشف آخر من أن إحدى العامالت طلبت الذهاب إىل العيادة ألن صدرها كان يؤملها، وكان ل يرى مربرا 

لذهابها إىل العيادة. حينئذ وبخ نائب املدير لالمتثال مرشف الخط، وأشار إىل أن قسمه يشهد أعىل معدلت الغياب.

لعمل ا موقع  يف  لصحة  ا رة  ا د إ ليل  د 17
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• التواصل بانتظام مع العامل حول الخدمات والسياسات الصحية 
للمصنع. ميكنك أن تفقد الفوائد التجارية لالستثامرات الصحية إذا 

كان العامل ل يعلمون بها. وغالبا ما ل يعرف العامل سياسات 
املصنع والخدمات املتاحة لهم.

وعندما ل يهتم كبار القادة بتوصيل أهمية الصحة إىل جميع أنحاء 
املصنع والعامل واملرشفني عىل الخط، ميكن التنبؤ بالنتائج التالية:

- يصبح املرشفون، الذين ل يرون أن الصحة أولوية تجارية، أقل 
دعاًم لالتجاه الجديد الذي يركز عىل الصحة واملدير املسؤول عن 

الصحة.

- تعاين املمرضات من صعوبة تعزيز الصحة وتحسني الخدمات.

- ل يدرك العامل التغري الذي يحدث، ويؤدي ذلك إىل نقص الفائدة 
التي تعود عىل صحة العاملني أو إنتاجيتهم، بعكس الوضع إذا 

استمرت قيادة املصنع يف مشاركتها.

وينبغي أن تجتمع القيادة العليا مع العامل عدة مرات خالل العام، مبا 
يف ذلك أثناء عملية التخطيط السنوية، لالستامع إليهم فيام يتعلق 

مبخاوفهم وأولوياتهم الصحية.

• إرشاك اإلدارة العليا والوسطى يف مراجعة وتقييم وتحديث سياسات 
ومامرسات الصحة والسالمة يف موقع العمل. يجب عليك التحدث إىل 

املدراء حول الخطط، واألنشطة، والتقدم املحرز وإدراجها يف تطوير 
وتقييم الخطط الصحية وتقدمها.

متتلك اإلدارة العليا القدرة عىل توصيل فكرة أن الصحة يف موقع العمل 
مصدر اهتامم تجاري لكل شخص يف املصنع، وأنها ل تتعلق بالمتثال 

لقواعد السالمة والصحة املهنية فحسب.

لعمل ا موقع  يف  لصحة  ا رة  ا د إ ليل  د 18

القسم6:  مؤشرات قيادات الشركات

القيادة العليا رضورية لتحويل العاملني والخدمات الصحية إىل مورد 
اسرتاتيجي، وللتأكد من أن املصنع بأكمله يشارك ويدعم هذا النشاط.

ويعتمد النجاح طويل املدى عىل قيادات املصنع -املدير التنفيذي، 
واملدير املرشف وغريهم.

وتركز بطاقة األداء عىل مجالني من مجالت قيادة الرشكات:

1. دمج الصحة يف سياسات املؤسسة وأهدافها وقيمها.
2. وضع إطار محاسبة قوي للصحة.

يجب عىل املدير التنفيذي أو العضو املنتدب أن يوضح للمديرين 
والعامل عىل حد سواء أن الصحة يف موقع العمل من الهتاممات 
الدامئة للقيادات كام أن لها مزايا اسرتاتيجية تدعم إنتاجية املصنع 

وأهداف العمل الرئيسية.

وتقرتح بطاقة األداء 14 مؤرًشا للقيادة يف هذه املجالت:

1. دمج الصحة يف سياسات الرشكات، وأهدافها وقيمها

يجب أن تكون التحسينات واألهداف الصحية جزًءا من رؤية الرشكة 
وخططها. ول ميكن تفويض ذلك إىل مدير عىل مستوى أقل.

وتغطي مؤرشات بطاقات األداء يف هذا املجال بعض القضايا الهامة، 
مثل تعزيز معايري السالمة والصحة املهنية، ومعالجة القضايا املتعلقة 

بصحة املهاجرين.

وتشري مؤرشات بطاقة األداء كذلك إىل:

• ضامن كتابة قواعد املساواة بني الجنسني رصاحة يف سياسات 
املصنع. وهو أمر مهم للصحة، حيث أن الحتياجات الصحية 

الفريدة للمرأة غالبًا ما يتم تجاهلها عندما يفكر املدراء يف الصحة 
يف موقع العمل.
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أبحاث الصناعة
»يف معظم الحالت، تتحسن رفاهة 

العامل إذا كان املدراء يضعون يف 
العتبار تحسني ظروف العمل ... 

ويجب أن يضع العامل كذلك تحسني ظروف العمل يف 
اعتبارهم لزيادة رفاهتهم.«

موجز بحثي: تحسني نتائج األعامل من خالل فهم 
اهتاممات العامل، برنامج العمل األفضل )منظمة العمل 

الدولية / مؤسسة التمويل الدولية(

2. إطار قوي للمساءلة الصحية

تؤكد املؤرشات عىل دور القيادة املؤسسية يف ضامن املساءلة يف املصنع 
من األعىل إىل األسفل:

• يتبع املدير املسؤول عن الصحة العضو املنتدب أو املدير 
التنفيذى مبارشة. ودون وجود هذه التبعية املبارشة، تقل سلطة 
املدير املسؤول وقدرته عىل الترصف، كام تقل سلطاته بني املدراء 

اآلخرين.

• عقد اجتامعات إدارية رسمية خالل العام مع تخصيص وقت 
لرفع التقارير عن الخدمات الصحية. يجب أن يكون املدير املسؤول 

عن الصحة مسئوًل عن تقديم تقارير عن التقدم املحرز يف الخطة 
الصحية السنوية، حال وجودها، أو خطوات التحسني املحددة 

واألنشطة الصحية التي تم النتهاء منها أو املخطط لها.

• بناء التوقعات بأن العاملني الصحيني سوف يقدمون بيانات عن 
أدائهم. يجب أن يتحمل املدير املسؤول والعاملني الصحيني 

مسئولية وضع املقاييس الصحية التي توفر بيانات تتعلق باألعامل 
عىل خطط التحسني والتقدم. وينبغي أن تستخدم هذه املعلومات 

كذلك يف عمليات التخطيط الخاصة بالقيادات.

• التحقق من تخصيص األموال يف إطار ميزانية الصحة وعملية 
تخطيط املصانع. ل يوجد ما يعكس القيمة بقدر اللتزام بتخصيص 

األموال للصحة. كام أن وجود بند يف امليزانية خاص بالصحة يعزز 
املساءلة عن اإلنفاق عىل أساس األهداف والخطط.

ل ميكنك محاسبة املدير املسؤول عن الصحة أو العاملني الصحيني

عن أدائهم إذا مل يكن لديهم املوارد الالزمة لتحقيق أهدافهم

• مساءلة مدراء املصانع عن دعم السياسات الصحية والتخطيط، 
والتخطيط، ومكافأتهم عند تحقيق أهداف اإلنتاج. وتقرتح 

املؤرشات تضمني بعض املؤرشات الصحية، وفًقا للبيانات املتاحة 
واملالحظة، يف أداء كبار املدراء.

تُعد إمكانية الوصول إىل املرافق الصحية إحدى املجالت القليلة التي 
لها أكرب األثر عىل ظروف العمل ورفاهة العامل، وذلك وفًقا للبحث 

الذي أجراه برنامج العمل األفضل التابع ملنظمة العمل الدولية يف 85 
مصنًعا يف فيتنام.

ميكن لظروف العمل األفضل أن ترفع اإلنتاجية وتزيد من خط اإلنتاج 
النهايئ، إل أن األبحاث تؤكد أن الحصول عىل هذه الفوائد التجارية 

يعتمد عىل العامل أنفسهم وإدراكهم لتحسينات ظروف العمل. 
ويتطلب ذلك الهتامم والتواصل من القيادة العليا.

رابط بطاقة األداء – منوذج املؤرشات 
3,1,7     يتوىل الرئيس 
التنفيذي إبالغ املدراء 

والعامل مبعلومات سياسات 
أماكن العمل سنويًا.

تتضمن بيانات   4,1,7
القيم أو ومدونات السلوك 
املؤسسية اللتزام بالحفاظ 
عىل صحة العامل ورفاههم 

مبا يتجاوز الحد األدىن 
القانوين.

يقدم مدير    1,2,7
الخدمات الصحية تقارير 

فصلية إىل املدير التنفيذي 
عن األداء يف مجال الصحة.

يلتزم الرئيس    2,2,7
التنفيذي بتحسني مجال 
صحي واحد عىل األقل 

سنويًا.
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النظافة الجيدة ل تأيت من تلقاء نفسها. يجب عىل املدير املسؤول أن 
يشري إىل أن ذلك هو مجال تركيز اإلرشاف واملالحظة الداعمة.

- روابط بطاقة الأداء بالمؤشرات 1.2 حول خصوصية المريض / مقدم 
خدمات السلامة و3.1 بروتوكولات النظافة

• حامية رسية وخصوصية املرىض يف العيادة. من املهم مراعاة الرسية 
والخصوصية لبناء ثقة العامل يف موظفيك الصحيني، باإلضافة إىل كونها 

من الحقوق األساسية لجميع املرىض.

تتزايد الحاجة إىل الحفاظ عىل الرسية والخصوصية يف موقع العمل، 
حيث أن املرىض محاطني بزمالئهم ومدرائهم. ينبغي التأكد من الحفاظ 

عىل رسية معلومات املريض وحالته الصحية.

وتعني الرسية ما ييل:
- ميكن للمرىض أن يجلسوا مع موظفي الصحة دون أن يسمعهم أي 

شخص.
- يتم تخزين السجالت الصحية للمرىض يف مناطق مغلقة.

- ل يشارك العاملون الصحيون معلومات املرىض الخاصة مع اإلدارة 
أو العامل اآلخرين، حتى عن طريق الصدفة، دون أن يكون هناك 

سبب طبي.

القسم7:  مؤشرات الخدمات الصحية

ميكن للعيادة والعاملني الصحيني القيام بأكرث من دورهم املهم املتمثل 
يف معالجة اإلصابات املرتبطة بالعمل.

ويف كثري من املصانع، يكون لدى العاملني يف مجال الصحة، وأغلبهم من 
املمرضات، بعض الوقت أو الكثري من الوقت خالل اليوم ل يقومون 

خالله برعاية املرىض أو استقبالهم.

وأيا كان حجم عمل املمرضات أو حجم عيادتك، فهم بحاجة إىل 
تطبيق املامرسات الجيدة املقبولة عىل نطاق واسع، واستغالل وقتهن 

لتقديم الرعاية الوقائية والعالجية عىل حد سواء.

وتضع بطاقة األداء قامئة تحتوي عىل خمسة مجالت أساسية لتحسني 
الخدمات الصحية، املرفق الصحي؛ واملنتجات واملعدات واملواد؛ 
وسياسات وإجراءات املنشأة؛ واإلحالة وتوفري الرعاية؛ والتثقيف 

والتوجيه الصحي.

وميكن تلخيص هذه املجالت يف هدفني اثنني من األهداف اإلدارية 
للمصنع:

1. إنشاء مامرسات وسياسات صحية سليمة؛
2. بناء فريق صحي نشط واستباقي قادر عىل أداء دوره اإلداري.

هذان املجالن هام أساس الوظائف الصحية الفعالة يف املصنع، كام 
أنهام محور املؤرشات الرئيسية للخدمات الصحية يف منشأتك

1.إنشاء سياسات ومامرسات سليمة

تضع بطاقة النقاط 89 مؤرًشا لتكون أساًسا للسياسات واملامرسات التي 
تطورها لخدماتك الصحية.

ميكنك اإلرشاف عىل هذه املامرسات ودعمها دون أن تحتاج إىل خربة 
رسيرية، ويشمل ذلك:

• نظافة املرفق ومامرسات النظافة الشخصية. يجب التأكد من أن 
عيادتك تحتوي عىل مواد التنظيف الرضورية وأن العاملني الصحيني 

يتبعون املامرسات الصحية السليمة.

تحذير صحي
القاعدة األوىل للصحة هي »ل تتسبب يف وقوع 
رضر«. يجب معالجة أي يشء أو سبب ميكن أن 

يعرض املوظفني أو العامل للخطر عىل الفور.

تقدم مؤرشات بطاقة األداء اقرتاحات للمامرسات واملعايري التي قد 
تقرر تبنيها يف املصنع. إل أن العيادة وموظفي الصحة يجب أن 

يلتزموا باملعايري الصحية األساسية.

إذا كان لديك أدوية منتهية الصالحية، عىل سبيل املثال، يجب 
التخلص منها عىل الفور. وإذا تعرض العاملون الصحيون أو العامل 

لسوائل جسدية أو نفايات خطرة، ينبغي اتخاذ التدابري الوقائية
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قصص من املصنع
من خالل التقييم الذايت، أدرك 

مصنع مرصي أن املرىض يفتقرون 
إىل الخصوصية ألن منطقة النتظار 

كانت بجوار باب العيادة، الذي يظل مفتوًحا. ومن ثم، نقل 
موظفو الصحة منطقة النتظار وطبقوا سياسة إغالق الباب عند 

استقبال املرىض.

وعىل نحو مامثل يف هايتي، قام مصنع ببناء جدران جديدة 
وإعادة تنظيم مساحة العيادة لفصلها عن مكتب مدير اإلنتاج 

وتوفري املزيد من الخصوصية.

مل يتكلف أي من التغيريين أي أموال، إل أن خصوصية املريض 
وقدرة املمرضات عىل تقديم املشورة فيام يتعلق باملوضوعات 

الحساسة قد تحسنت إىل حد بعيد.

- روابط بطاقة الأداء بالمؤشرات 1.3 حول الخصوصية والسرية و3.1 
عن بروتوكولات السرية

• خدمات صحة املرأة والصحة اإلنجابية. تختلف احتياجات العامالت 
عن نظرياتها لدى العاملني.

وغالبًا ما يتم التغايض عن الحتياجات الصحية الخاصة بالعامالت، ويف 
معظم األحيان ل يكون العاملون يف مجال الصحة يف املصانع مدربني 

عىل معالجة مثل هذه القضايا.

ومع ذلك، تؤثر الهتاممات الصحية للمرأة، مبا يف ذلك صحة املرأة يف 
فرتة الدورة الشهرية، وأمراض النساء، والتهابات املسالك البولية، تأثريًا 

مبارًشا عىل رفاهتها ومعدلت الغياب واإلنتاجية.

عىل سبيل املثال، إذا كان مرشفو الخطوط يضغطون عىل العامالت 
حتى ل يرتكن موقع العمل للحصول عىل فرتة اسرتاحة يذهبون خاللها 

إىل دورات املياه، ميكن أن يؤدي ذلك إىل إصابتهم بالعدوى وزيادة 
معدلت الغياب.

ميكن للموظفني الصحيني أن يعرفوا املدراء والعامل عىل حد سواء عىل 
كيفية تجنب العدوى وعالجها.

- روابط بطاقة الأداء بالمؤشرات 2.3 حول الصحة الإنجابية، و2.4 
حول منتجات التثقيف الصحي، و4.1 حول الإحالات

آراء من املصنع
»قبل ]المشروع[ لم أكن دائما على ما يرام -كنت مريضة وضعيفة 

في كثير من الأحيان، ولم أكن أكل أتناول طعاما جيدا بانتظام. 
تعلمت أنه يجب علي أن أتناول الطعام بانتظام وأحافظ على 

صحتي ...لو كنت قد عرفت ما أعرفه الآن وأنا في سن ابنتي، كانت 

حياتي لتكون أفضل كثيرًا «

عاملة / معلمة زميلة، مصنع يف بنجالديش

• إدارة اإلمدادات. ينبغي عليك التأكد من عدم نفاد اإلمدادات الطبية 
وغريها.

ويف هذا الصدد، يجب معرفة األهمية خاصة للمنتجات التي تفسد مع 
الوقت، مثل املطهرات أو منتجات تنظيم األرسة. وعىل املصانع توفري 

معدات اإلسعافات األولية يف موقع العمل. وبالنسبة إىل أدوات 
اإلسعافات األولية وغريها من اإلمدادات الطبية املهمة أو املطلوبة، 

يجب أن يكون لديك نظام إلدارة اإلمدادات.

هل ينتظر موظفو الصحة اكتشاف نفاد اإلمدادات أو تجاوز مدة 
صالحيتها للحصول عىل املزيد من اإلمدادات؟ يشري ذلك إىل ضعف 

إدارة اإلمدادات من جانب موظفيك الصحيني كام يعني أنهم يعرضون 
العامل للخطر.

- روابط بطاقة الأداء بالمؤشرات 3.6 حول إدارة المخزون

السجالت الطبية وجمع البيانات. ينبغي التأكد من أن العاملني 
الصحيني ميلؤون سجالت املرىض والنامذج األخرى بدقة وبشكل متسق، 

ويحافظون عىل ملفات املريض يف مجلدات منظمة جيًدا.
ميكن للبيانات الصحية أن تكون مبثابة كنز من املعلومات الهامة. ومع 

ذلك، يحتاج العاملون الصحيون إىل التعامل مع السجالت الطبية 
للعاملني وجمع املعلومات الصحية بطريقة سليمة.

وقد أظهرت الدراسات أن العاملني الصحيني يحافظون عىل جودة 
السجالت إذا كانوا قادرين عىل استخدام املعلومات بأنفسهم عىل 

النحو األمثل، حيث أنهم يحتاجون إلى الإحساس بقيمة هذا العمل 
بالنسبة إليهم.

تحقق من أن البيانات الصحية يتم جمعها مًعا بحيث ل تتم مشاركة 
معلومات مريض بعينه.
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قصص من املصنع
»تعرفت املمرضة من تلقاء 

نفسها عىل احتياجات النظافة 
الشخصية لدى العامالت أثناء 

الدورة الشهرية، وقامت بتوفري الحفاضات الصحية يف العيادة 
للبيع للعامالت. ونتيجة لذلك، تراجعت نسبة العامالت الاليئ 

أبلغن عن صعوبة تحقيق أهدافهن اإلنتاجية خالل فرتات 
الدورة الشهرية 21 نقطة.«

تقرير برنامج التدريب، مصنع املالبس يف باكستان

- روابط بطاقة الأداء بالمؤشرات 1.6 حول الاحتفاظ بالسجلات، و3.8 
حول سجلات المرضى

• اإلحاالت / توفري الرعاية والتثقيف / املشورة الصحية. تؤكد مؤرشات 
بطاقة األداء عىل اإلحالت والتثقيف واملشورة الصحية بوصفها خدمات 

وأنشطة صحية ميكن أن يقوم بها أي موظف صحي يف املصنع 
وباستخدام املوارد القامئة. ومع ذلك، هناك بعض العتبارات املهمة 

التي يجب وضعها يف العتبار بالنسبة لكل نشاط:

- اإلحاالت. يجب أن يكون لديك نظام إحالة جيد، مام يعني أن 
موظفيك الصحيني يضمنون للعامل أن يتلقوا العالج الذي 

يحتاجونه، ل أن يحصلوا عىل اسم عيادة خارجية فقط. ويحتاج 
املوظفون كذلك إىل إرسال العامل إىل مقدمي خدمات صحية 

مؤهلني وبأسعار معقولة إن مل تكن الخدمات العامة متاحة.

قد تحتاج إىل مراجعة سياسات إعطاء اإلجازات لضامن حصول 
العامل عىل الخدمات، حيث ل تتوفر العديد من العيادات بأسعار 

معقولة بعد ساعات العمل أو يف عطلة نهاية األسبوع.

- التثقيف الصحي. ينبغي أن يعمل املمرضون بنشاط يف تثقيف 
العامل حول الوقاية من األمراض والعادات الصحية. وميكنهم كذلك 

أن يقدموا للعامل املعلومات حول املوضوعات الحساسة التي 
تهمهم، مثل تنظيم األرسة، والصحة اإلنجابية، والنظافة الشخصية 

أثناء الدورة الشهرية.

قد يكون العديد من العامل قد حصلوا عىل معلومات غري صحيحة 
وتعلموا بعض الخرافات التي قد تسهم يف ضعف صحتهم.

ميكن للممرضات يف منشأتك املساعدة يف تحسني معرفة العامل 
باملوضوعات الحساسة التي ل ميكن للعامل الوصول إليها يف أي 

موقع آخر.

- تقديم املشورة. تحتاج املمرضات إىل الحصول عىل تدريب إضايف 
لتقديم املشورة. فاملشورة تتجاوز مجرد تقديم املعلومات الصحية، 
حيث تنطوي عىل التوجيه والدعم العاطفي ملساعدة املرىض عىل 

فهم احتياجاتهم الصحية واتخاذ القرارات بشأنها.

ينبغي أن تنظر كذلك يف الخدمات الصحية التي ميكنك تقدميها يف 
املوقع بأكرب قدر من الفعالية، سواء من قبل موظفيك الصحيني، أو 

األطباء غري املتفرغني واملوظفني. ونشجعك عىل توسيع نطاق الخدمات 
والتعليم يف املوقع لتلبية الحتياجات الصحية التي ل تتم تلبيتها كل 

عام.

- روابط بطاقة الأداء بالمؤشرات 4.1-3حول الإحالات / الرعاية و5.1 
حول التثقيف الصحي

2. تكوين طاقم صحي نشط واستباقي قادر عىل أداء دور 
اإلدارة

مهمتك هي مساعدة األفراد عىل إحداث التغيري، باإلضافة إىل تغيري 
ثقافة العمل للموظفني الصحيني. ويُعد تغيري السلوك األكرث أهمية 

للممرضات هو التحول من الدور السلبي إلى دور نشط.

ويف نهاية املطاف، يجب عىل املمرضات إدارة أنشطتهن الخاصة 
وتحمل مسئولية تخطيط عملية التحسني، واملامرسات الجيدة يف 

عمليات العيادة وتنفيذها ورصدها وتويل مسئوليتها. 

وقد يستغرق ذلك بعض الوقت، حسب ثقافة العمل وقدرات الفريق 
الصحي.

ومع ذلك، سوف تحتاج إىل مساعدة املمرضات ليصبح األداء استباقيًا 
من خالل التوقعات الواضحة، والتوجيه، وأهداف العمل السنوية، 

واستعراض األداء. وقد ل ترغب بعض املمرضات يف أن يصبحن أكرث 
نشاطًا.
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آراء من املصنع
»لقد تعلمت الكثير عن الصحة والنظافة الشخصية. وتعلمت 
أهمية الصحة والنظافة الشخصية في حياتي الشخصية. الآن 

أصبحت أغسل يدي بانتظام بعد دخول الحمام. وأصبحت الآن 
أعرف الحفاضات الصحية ... كنت فيما قبل استخدم قطع الأقمشة 

خلال فترات الدورة الشهرية، وكنت أعاني من الطفح الجلدي 
وأشعر بالتوعك. والآن أصبحت استخدم الحفاضات الصحية ولا 

أشعر بالتعب بعد الآن.«

مفتشة جودة، مصنع يف بنجالديش

قصص من املصنع
مصنع يف إثيوبيا مل يقم بتحليل 

بيانات العامل الصحية عىل 
اإلطالق.

بدأ العاملون الصحيون يف تجميع البيانات املتعلقة بأمراض 
العامل وإنشاء مخططات بسيطة لتوضيح عدد األشخاص 

الذين يعانون من أمراض مختلفة كل شهر. ورسعان ما 
توصلوا إىل أن أمراض املعدة كانت السبب الرئييس للمرض 

والغياب.

وقد ساعد ذلك املصنع عىل تثقيف العامل حول النظافة 
الشخصية، وإعداد الطعام، واملياه النظيفة للحد من عدد من 

مشكالت املعدة.

يجب أن تعطي املمرضات سلطة إدارة وظائف أو أنشطة محددة وفًقا 
لقدراتهن.

إليكم بعض األمثلة عىل ما ميكنك دعم املمرضات للقيام به:

• جمع وتحديث معلومات اإلحالة،
• إدارة سجالت املرىض، مبا يف ذلك املراجعة وتنظيم امللفات،

• إعداد أنشطة التثقيف الصحي،
• تحديد املرىض الذين يحتاجون إىل متابعة،

• تحليل البيانات الصحبة لتحديد االتجاهات وإرشاد التثقيف 
الصحي وسائر أنشطة الوقاية،

• اقرتاح طرق لتحسني الخدمات واألنشطة.

قد تُفاجأ بأن املمرضات أو العاملني الصحيني اآلخرين لديهم مواهب 
واهتاممات كانت خفية يف السابق حتى مكنتهم من اتباع نهج 

استباقي.

يف مرص، عندما تم اختيار ممرضة إلدارة تعليم األقران ومعالجة 
البيانات، أصبحت متحمسة للعمل مع األرقام وبدأت يف تحليل 

املعلومات. وهذه القصص شائعة.

ويتضح النهج الستباقي لدى املمرضات يف اهتاممهن بتعلم مهارات 
جديدة، وكذلك تحديد املشكالت أو استكشاف طرق أفضل للقيام 

باملهام، ومعرفة األسباب، وإيجاد الحلول، ثم اتخاذ اإلجراءات.

يواجه كل مصنع تحديات عامة وأخرى خاصة به فقط:

• التحميل الزائد عىل الطبيب
• وجود عدد كبري للغاية من املرىض يف غرفة االنتظار

• الوقت املحدود لالهتامم باملريض أو رفع وعي العامل
• االنتشار الرسيع لألمراض املعدية، مثل الفريوسات بني العاملني
• نقص املعرفة بصحة األم والصحة اإلنجابية وغريها من األمور 

الحساسة

وقد أثبتت املمرضات، عند منحهن السلطة والدعم، قدرتهن عىل 
إيجاد حلول لتحسني الخدمات واألنشطة الصحية.

رابط بطاقة األداء – منوذج املؤرشات 
3.2.1     يوفر مقدم الرعاية 
الصحية األدوية، واملنتجات، 

واملشورة، واملعلومات 
بطريقة تضمن رسية املرىض.

يراجع مقدمو   3.8.5
الرعاية الصحية السجالت 
والبيانات الصحية بانتظام 
لضامن املتابعة مع املرىض 

منفردين.

يقوم مقدم   4.1.2
الرعاية الصحية مبتابعة 
املرىض لضامن اإلحالة 

والحصول عىل الخدمات.

يتخذ مقدم    4.3.1
الرعاية الصحية إجراًء واحًدا 

عىل األقل خالل العام 
لتحسني املعرفة أو املهارات 

لتعزيز أو توسيع نطاق 
الخدمات املقدمة.

لعمل ا موقع  يف  لصحة  ا رة  ا د إ ليل  د 23



24                                      Managing HealtH at tHe Workplace: a guide-

book

الخطوة الخامسة: وضع خطة سنوية طويلة األجل. ويعتمد ذلك عىل 
الدروس املستفادة ومؤرشات األداء املستخلصة من الخطة التنفيذية. 

وعىل غرار الخطة التنفيذية، يجب أن يكون للخطة السنوية أهداف أو 
إجراءات واضحة تتضمن مؤرشات قابلة للقياس وتحديد املسئوليات 

بوضوح. وتشمل املامرسات املقرتحة ما ييل:

• استعراض التقدم املحرز كل ثالثة أشهر لتحديد التحديات وإيجاد 
الحلول ومراجعة اإلجراءات وفق الحاجة.

• التواصل مع العامل واملدراء بانتظام فيام يتصل بالخطة وطلب 
الحصول عىل تعليقاتهم.

القسم8:  الخطوات التنفيذية

أبحاث الصناعة
تتبع أماكن العمل التي تطبق الربامج 
الصحية الفعالة وتحصل عىل عائدات 

جيدة ثالثة من أفضل املامرسات:

1. ترسيخ ثقافة الصحة، وترسيخها يف كل جزء من إجزاء 
املنظمة:

• رسالة املصنع\الرشكة
• مقاييس األداء

• الربامج والسياسات والفوائد الصحية

2. التزام القيادات تحت إرشاف الرئيس التنفيذي
3. وضع أهداف وتوقعات محددة:

• فكر عىل نطاق كبري، وابدأ بخطوات صغرية، واعمل 
برسعة – خذ خطوة واحدة يف كل مرة

• حدد أهدافًا عىل املدى القصري والطويل
• كن واقعيًا حول ما ميكن تحقيقه يف سنة، وثالث 

سنوات، وخمس سنوات، وأكرث من عرش سنوات.
• املساءلة – محاسبة القادة واملوظفني عىل أدوارهم يف 

دعم ثقافة الصحة

تعزيز وحماية صحة وسلامة العمال، شبكة أبحاث 
الصحة في موقع العمل

سوف تبدأ يف إدخال التحسينات الصحية من النقطة التي تناسبك 
وتناسب سياق مصنعك. ويقرتح عليك هذا القسم خطوات العمل التي 

ثبت أنها من املامرسات الجيدة. ويرد رشح هذه اإلجراءات واألنشطة 
ذات الصلة مبزيد من التفصيل يف مجموعة أدوات »كيف تقوم ب«.

الخطوة األوىل: إسناد املسئولية إىل مدير وقسم رفيع املستوى لضامن 
الرقابة الفعالة عىل الوظائف الصحية. إذا كان هذا الشخص يرشف 

بالفعل عىل الصحة يف مصنعك، اتخذ الخطوات التي تضمن أن 
الشخص يؤدي دوره اإلداري بنشاط أكرب.

الخطوة الثاين: إجراء تقييم ذايت للخدمات الصحية يف املصنع باستخدام 
بطاقة األداء واملدخالت من العامل واملدراء والعاملني الصحيني. وتشمل 

املامرسات املقرتحة ما ييل:

• تشكيل مجموعة عمل لتحسني الصحة، تحتوي عىل ممثلني من 
جميع أقسام املصنع

• استخدام بطاقة األداء لتحديد األولويات عىل املدى القصري 
والطويل

• طلب األفكار واملدخالت من جميع أفراد املصنع )حيث أن 
مؤرشات بطاقة األداء قد ل تساعد عىل اكتشاف جميع قضايا 

املصنع(

الخطوة الثالثة: وضع خطة تنفيذية قصرية األجل. يجب إكامل العمل 
خالل ثالثة أشهر و:

• إعطاء األولوية للمكاسب الرسيعة الواضحة
• إدراج مؤرشات الخدمات الصحية، ونظم اإلدارة، والقيادة

• وضع جدول زمني واضح وتحديد مسئولية اإلجراءات التي تشمل 
املؤرشات القابلة للقياس

الخطوة الرابعة: تنفيذ الخطة التنفيذية. وتشمل املامرسات املقرتحة 
ما ييل:

• توصيل التقدم املحرز أثناء التنفيذ
• التعرف عىل النجاح ومعالجة التحديات

• إرشاك مجموعة من األفراد يف األنشطة، إىل جانب موظفي الصحة
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تم تصميم هذا الدليل وإنتاجه بتمويل من مؤسسة ليفي شرتاوس، وبفضل املساعدة التقنية املقدمة من »مرشوع األدلة« 
)مجموعة مرييديان الدولية( فيام يتعلق باملحتوى والتطوير مبوجب عقد الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.

تساعد مؤسسة ليفي شرتاوس عىل تقدم حقوق اإلنسان وتحقيق رفاهة األفراد املحرومني 
يف إطار أعاملها.

كان تنفيذ »مرشوع األدلة« ممكًنا بفضل الدعم السخي املُقدم من الشعب األمرييك من 
خالل وكالة الوليات املتحدة للتنمية الدولية مبوجب أحكام اتفاق التعاون رقم

AID-OAA-A-13-00087 . يتحمل مرشوع األدلة ومجلس السكان مسئولية محتويات 
هذه الوثيقة، ول تعكس بالرضورة وجهات نظر الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أو 

حكومة الوليات املتحدة.

ويستخدم »مرشوع األدلة« علم التنفيذ، أي توليد األدلة اسرتاتيجيًا، وترجمتها واستخدامها 
لتعزيز وتوسيع نطاق برامج تنظيم األرسة والصحة اإلنجابية للحد من حالت الحمل غري 

املقصودة حول العامل. ويقود مجلس السكان »مرشوع األدلة« بالرشاكة مع شبكة 
»إنديبث«، والتحاد الدويل لتنظيم األرسة، وشبكة »باث«، ومكتب املراجع السكانية، 

وشبكة أبحاث جامعية.

مجموعة مرييديان الدولية، هي رشكة صغرية متلكها سيدة، وتعمل مع القطاعني الخاص 
والعام لتطوير برامج مبتكرة ورشاكات تفيد الرشكات واملجتمع عىل حد سواء. وبوصفها 

من رشكاء مرشوع األدلة، تجمع مجموعة مرييديان بني علوم التطبيق وخربتها الواسعة يف 
تنفيذ الربامج الصحية يف موقع العمل وتعزيز تطبيق سياسات ومامرسات أفضل.

شكر وتقدير: يعكس هذا الدليل املساهامت املقدمة لتطوير املامرسات الصحية الجيدة يف موقع العمل للمسئولية املجتمعية لألعامل ومرشوع 
هري، الذي كان رشيًكا لرشكة ليفي شرتاوس ورشكاه ومجموعة مرييديان الدولية عىل املدى الطويل. تأيت العديد من »قصص« و«آراء« املصنع من 

تقارير مرشوع هري حول برامج املصانع.

تصوير: أشيش باجراشيا / مجلس السكان

http://www.levistrauss.com/levi-strauss-foundation/
http://www.meridian-group.com/
http://evidenceproject.popcouncil.org/resource/managing-health-at-the-workplace/
https://www.usaid.gov/
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